
Infobladet  

HEMBRYGDEN 

Informationsblad för Sibbo hembygdsförening r.f. nr 2/2020  

Ordförande har ordet 

Jag hoppas alla mår någorlunda bra trots 

Corona viruset, som har inkräktat på vårt 

liv och begränsat vår rörlighet denna vår. 

Sibbo hembygdsförening måste inhibera 

sitt vårmöte och Slocknande kolet kväll, 

men livet går vidare. Föreningens styrelse 

möttes 12.5. på hembygdsmuseet 

Sibbesgården med behöriga 2 meters 

avstånd mellan medlemmarna. Vi beslöt 

hålla museerna öppna för allmänheten 

på sommaren, som planerat men utan 

publika tillställningar som skulle samla 

stora folkmassor.  

Vi skall också undersöka möjligheten till 

virtuella museibesök. 

Styrelsen beslöt också att hålla vårmötet 

8.6.2020, kl.14.00 på Sibbesgårdens 

gårdstun där man kan hålla distans till 

varandra. 

Alla välkomna med! 
Hans Blomberg 

Vår adress: Sibbo hembygdsförening 
     Stora Byvägen 20 A 4, 04130 Sibbo 
e-post:    sibbo.hembygd@gmail.com 
 
Du hittar mera uppgifter om oss och vår 
verksamhet på vår hemsida: 
www.sibbo.hembygd.fi 

Du får också gärna kontakta 
våra styrelsemedlemmar 
 

Föreningens styrelse 2020  
Hans Blomberg, ordförande       
hans.blomberg@fimnet.fi                                   
tfn 050 5994522 
Raul Nyström, viceordförande           
raul.nystrom@elisanet.fi                                    
tfn 040 0108447 
Tage Olander, sekreterare         
tage.olander@gmail.com                                  
tfn 040 7168926 
Monika Tillander, kassör     
monika.tillander@kolumbus.fi  
tfn 050 5368412  
Christer Bergström 
ceberg43@gmail.com  
tfn 0452789253 
Sven-Gustav Åström      
sg.astrom@gmail.com                                         
tfn 040 5726715  
Carita Lindqvist, 
carita.lindqvist@saunalahti.fi                                
tfn 050 3265361 
Tuula Ojaluoma, suppleant 
tuula.ojaluoma@finnair.com 
tfn 050 3932363 
Magnus Jansson 
magnus.jansson-creodent@fimnet.fi 
tfn 0405329927 

Föreningens kanslist: 
Carita Olander 
tfn 0405307753 
carita.olander@elisanet.fi 
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Kallelse till 

VÅRMÖTE  
måndag 8 juni 
kl. 14.00  
på Sibbesgårdens 
gårdstun  
 
Vi håller minst 2 
meters distans till 
varandra 
 
Kontakta Hans Blomberg 
om du har frågor om 
mötesarrangemangen  
hans.blomberg@fimnet.fi 
tfn 050 5994522 

 
Medlemsavgiften för år 2020  

är 15 euro/person 

Tack till alla som betalt 

medlemsavgiften 

Hembygdsmuseet 

Sibbesgården 

Hembygdsmuseet Sibbesgården hålls 

öppet för allmänheten söndagarna 

7.6, 5.7, och 9.8, kl 13-16.  

Besökarna uppmanas hålla tillräckligt 

avstånd till varandra och maximala 

antalet besökare i varje byggnad 

begränsas. 

Linutställning 

Nytt för i år ät Linutställningen i 

Wilenius boda på Sibbesgården.  

I utställningen kan man bekanta sig 

med ”ripun”, ”brutun”, ”klifton” och 

”häcklon” 

 

 

 

 

 

 

Sibbo jordbruksmuseum söndagarna 

14.6, 12.7 och 2.8, kl 13-16. Vi utreder 

också möjligheten att sända 

museiguidningar på nätet. 

 

Sibbo jordbruksmuseum 

hålls öppet söndagarna 14.6, 12.7 och 

2.8, kl 13-16. Besöksantalet begränsat! 

Kulturvandring vid Söderkulla 

gård  

lördagen 8.8.2020 kl 14 

Vi bekantar oss med viktiga platser 

i gårdens historia. 
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